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„ЩАСТЛИВИЯТ БЕКЕТ“ – ЕДИН СПЕКТАКЪЛ 
НА АБСУРДА, НАПИСАН ОТ ЗРИТЕЛИТЕ

ЛЮБОМИРПАРУШЕВ

То зи текст има за цел да пред ста ви ня кои мои раз съж де ния за тен ден ци-
и те в съв ре мен но то те ат рал но из куст во чрез раз г леж да не то на кон кре тен 
спек та къл, кой то спо ред мен е по ка за телен. Става ду ма за „Щаст ли ви ят 
Бе кет“. Няма за що да крия сво е то лич но прист растие към ре жи су ра та на 
Ма рий Росен. Нами рам не го ви те спек так ли за про во ка тив ни, ин те рес ни 
и но ва тор ски за бъл гар ския кон текст. Ново то при не го е не що оби чай но; 
поч ти сюр ре а листич на та ви зия и „спри я те ля ва не то с прост ран ст во то“ 
(как то той са ми ят го на ри ча) са при йо ми те, с ко и то уме ло си служи.

Пуб ли ка та, ко я то поз на ва то зи ре жи сьор, е ве че свик на ла с прин ци па 
на по я ва та, жи во та и из чез ва не то на спек так ли те му. Те са ви на ги сла-
бо об го во ре ни, случ ват се в не кон вен ци о нал ни прост ран ст ва, за тях 
раз би рат не по ве че от 200 ду ши и до ка то чо век съ у мее да се за пи ше за 
би лет, пред став ле ни е то ве че не се играе. Напри мер за един от не го ви те 
спек так ли – „Вли я ни е то на га ма лъ чи те вър ху лун ни те не ве ни“ – по ка-
ни те се уго ва ря ха и раз про ст р а ня ва ха един ст ве но чрез Facebook. Този 
поч ти ак ци о нист ки прин цип на случ ва не на спек так ли те на Ма рий Ро сен 
опре де ле но мо же да се опи ше ка то част от пре жи вя ва не то на зри теля.

Те за та, че са мо то за пис ва не на зри те ля за по се ще ние на пред став ле ни е то 
е ве че част от не го, ва жи в пъл на си ла за „Щаст ли ви ят Бе кет“. Специ фич-
на осо бе ност на то ва сце нич но про из ве де ние е фак тът, че за да мо же 
зри те лят да гле да, тряб ва да по пъл ни спе ци ал на ан кета. Тя съ дър жа 
пре дим но аб ст рак т ни въпро си ка то: „Не що, ко е то те жи“, „Раз ка же те 
при я тен спо мен“ и „Из мис ле те сен тен ция“. От са мо се бе си се виж да, 
че зри те лят, кой то тряб ва да да де от го во ри, е под ка нен да из пад не във 
фи ло соф ско-ху до жест ве но наст ро е ние и да се поста рае да на пи ше не що 
на исти на ори ги нално. Или по не на мен та ка ми по действа. След то ва зри-
те лят ще заб ра ви всич ко то ва – ще се впус не в сво и те ежед нев ни гри жи, 
в за бър за ния свят, и та ка поч ти две сед мици. Най-накрая ид ва мо мен тът 
на спек та къла. Тряб ва да приз ная, че аз лич но си напра вих тру да пре ди 
пред став ле ни е то да си при пом ня как во съм пи сал в ан ке тата.
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Ма кар и да зна ех за то зи про ект на Ма рий Ро сен от мно го по-ра но, аз 
ус пях да го гле дам чак ко га то бе ше по ка нен на 26-ото из да ние на Меж ду-
на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“. Прост ран ст во то, в ко е то 
се състоя във Вар на, бе ше га ле рия „Гра фит“. (Важ но е да се от бе ле жи, 
че в Со фия то се играе в Цен тъ ра за кул ту ра и де бат „Чер ве на та къща“.)

Ця ла та идея на М. Ро сен е про во ки ра на от пи е са та на Са мю ъл Бе кет „О, 
щаст ли ви дни“. В нея се прос ле дя ва част от съ щест ву ва не то на Уи ни – 
же на на сред на въз раст, ко я то в пър во дейст вие е за ко па на до кръста 
в пла ни на от пръст, а във вто ро дейст вие тя ве че е по тъ на ла до шия. 
От та зи по зи ция тя из вър ш ва днев ни би то ви ри ту а ли, че те по е зия, но 
по зи тив но то наст ро е ние, ко е то де мон ст ри ра, е в оче ви ден кон ф ликт с 
фи зи ческо то ѝ по ло жение. По то зи на чин из вест ни ят аб сур дист ки дра-
ма тург ви зу ал но пре да ва ня кои от те ми те и вну ше ни я та, ха рак тер ни за 
не го во то твор чест во – то ва, че чо век се раж да, за да ум ре, и за пъл ва 
без с мис ле но то си съ щест ву ва ние с без с мис ле ни дейст вия. В пи е си те на 
Бе кет смърт та би би ла спа се ние, но тя ни ко га не настъп ва – пер со на жи-
те просто ще про дъл жат сво е то ве ге ти ра не, по ка за но пред зри те лите.

„Щаст ли ви ят Бе кет“ – идея и ре жи су ра: М. Ро сен, Цен тър АЛОС, 2017
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То ва, ко е то от ли ча ва спек та къ ла на Ма рий Ро сен, е, че той е из б рал да 
не се при дър жа към тек ста на Бекет. Но ре жи сьо рът не си е поз во лил и 
да до пис ва ве ли кия дра ма тург. Като ва ри ант меж ду те зи две (ка то че ли 
един ст ве ни) въз мож ности, той е ре шил да из пол з ва текст, на пи сан от 
пуб ли ката. За цел та са раз ра бо те ни спе ци ал ни те ан ке ти, за ко и то спо ме-
нах по-го ре. В тях са по месте ни раз лич ни въпро си, ко и то ко рес пон ди рат 
с опре де ле на те ма от тек ста на Бекет.

В ро ля та на Уи ни е Ана Въл ча нова. Тя но си слу шал ка, от ко я то (яв но) се 
чу ва ком пи ла ци я та на тек ста на кон крет но то пред став ление. Тази тех ни-
ка, поз на та ка то вербатим, е често из пол з ва на за це ли те на до ку мен тал-
ния те а тър. В „Щаст ли ви ят Бе кет“ по зи ци я та на ак т ри са та е не просто на 
про вод ник на тек ста от въпрос ни ците. Тя пра ви всич ко въз мож но да се 
слее с не го, да го напра ви свой. Изграж да не то на пер со на жа до го ля ма 
сте пен е ба зи ра но на прин ци па на им про ви за ци ята. Ярък при мер за то-
ва са части те, в ко и то тя бър ка в чан та та си и из важ да слу ча ен пред мет, 
от но во да ден от зри те лите. След то ва, им про ви зи рай ки, обяс ня ва как 
го из пол з ва, ка то и из мис ля ня как ва исто рия за него.

Срав ня вай ки пер со на жа на Уи ни, как то е на пи сан от Бе кет, и ин тер пре-
та ци я та, ко я то А. Въл ча но ва пра ви, мо гат да се от кро ят ня кои раз лики. 
Важно е, че в спек та къ ла на Ма рий Ро сен лип с ва усе ща не то за мръ со тия, 
за ха бе ност и поч ти осе за е ма та ми риз ма на смърт, ко я то при съст ва в пи-
е са та. В „Щаст ли ви ят Бе кет“ всич ко из г леж да сте рил но, елек т ри ческо и 
чисто. Сама та ак т ри са е об ле че на в бял костюм и е „за ро ве на“ в ед на 
дър ве на ма са. В то ва ре ше ние на сце ногра фа Пе тя Бо ю ко ва прост ран-
ст во то не ми ну е мо но си усе ща не то за ин те ри ор, ко е то е съ щест ве на 
раз ли ка с пи е сата.

Ос вен ак т ри са та, ко я то стои в сво я та дуп ка в дър ве на та ма са, на сце-
на та при съст ва и поста но въч ни ят екип на спек та къла. Те са об ле че ни 
ек ст ра ва ган т но – М. Ро сен е с ци лин дър, па пи йон ка, жи лет ка, пан та лон 
тип „чар л стон“ и обув ки на ток чета. Всич ки про ме ни в сце ногра фи я та, 
ос вет ле ни е то и костю ма на цен т рал ния об раз са осъ щест ве ни от не го, 
от ком по зи то ра Кон стан тин Ти мо шен ко и Пе тя Бо ю ко ва, ко и то съ що са 
пред зри те ли те поч ти през ця ло то вре ме. И три ма та ко му ни ки рат пря ко 
с ак т ри са та, но кон вен ци я та е тя да не ги вижда. Зада де на та ус лов ност 
спо ма га „ма ги ческо то“ по я вя ва не и из чез ва не на пред ме ти те пред Уи ни 
да се случ ва с из к лю чи тел на досто вер ност. Майстор ст во то на ак т ри са та 
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дости га тол ко ва ви со ко ни во, че в ня как ви мо мен ти на исти на заб ра вя ме 
за при съст ви е то на оста на ли те, ко и то тя отигра ва ка то не ви дими.

Ин те рес на ре жи сьор ска на ме са е спе ци ал но ком по зи ра на та пе сен за 
спек та къла. Не е бе зиз вестен фак тът, че Ма рий Ро сен и Кон стан тин 
Ти мо шен ко имат и му зи ка лен про ект, кой то се каз ва „Help me Jones“. 
Купле ти те на пе сен та, ко я то се из пъл ня ва от Ани Въл ча но ва, от но во са 
„на пи са ни“ от пуб ли ката. Припе вът е ме ло ди чен и ле сен за за пом ня не и 
след ня кол ко чу ва ния пуб ли ка та е ве че го то ва да се включи. Дори се сти га 
до там, че Пе тя Бо ю ко ва за поч ва да ди ри жи ра зри те лите. На спек та къ ла, 
на кой то аз бях сви де тел, всич ки за поч на ха да пе ят и да се „кла туш кат“ 
в ри тъ ма на та зи простич ка, поч ти аб сур д на песен.

Един от най-ин те рес ни те и за пом ня щи се мо мен ти в пред став ле ни е то е 
не мно го кра тък етюд, кой то се случ ва меж ду две те дейст вия на пи е сата. 
Изваж дат се два ма чо ве ка от пуб ли ка та и без це ре мон но им се по да ват 
две те ле ни кош ни ци, пъл ни с кон сер ве ни кутии. Сред тях са скри ти тон-
ко ло ни, от ко и то за поч ва ди алог. Нищо не по до зи ра щи те зри те ли дър жат 
кош ни ци те и сто ят не ле по в сре да та на прост ран ст во то, а от ко ло ни те 
се чу ва раз го вор меж ду мъж и жена. Този раз го вор е сво е об ра зен „глас 
зад ка дър“, уж пре да ващ мис ли те на те зи два ма зри те ли. В най-об щи 
ли нии ди а ло гът пред ста вя еки па на пред став ле ни е то, по ху мо ристи-
чен на чин обяс ня ва как во пред стои да се слу чи в не го и с без по щад на 
иро ния ко мен ти ра „по вър х но ст н а та ре жи су ра“. С раз ви ти е то на то зи 
ди а лог, ма кар и без да искат, два ма та зри те ли за поч на ха да игра ят, да 
се спог леж дат спря мо „мис ли те“, ко и то им се дик ту ват от кон сер ве ни те 
кутии. Сам по се бе си то зи еле мент пред став ля ва един из к лю чи тел но 
ин те ре сен те ат ра лен ек с пе ри мент. Чрез „им п лан ти ра не то“ на мис ли 
у два ма слу чай ни зри те ли всич ки ста на ха сви де те ли на за ше ме тя ващ 
скеч, кой то бе ше „из пъл нен“ от хо ра, ко и то по ни ка къв на чин не си бя-
ха поста ви ли за цел да играят. Както се каз ва в тек ста: „Ааа! Консер ви те 
ще го во рят вместо нас“.

Във вто ро то дейст вие, как то пред по ла га и пи е са та на Бе кет, глав ни ят 
пер со наж е за ро вен до ши ята. Ани Въл ча но ва просто е сед на ла, а гла-
ва та ѝ стър чи от ма са та, с ко я то тя играе. Тук спек та къ лът ряз ко сме ня 
своя жанр. От ко ме дий но-ске чо во то пре ми на ва към сюр ре а листич но то 
и със пенс три лъра. Марий Ро сен сла га друг ци лин дър на гла ва та си – 
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огром но ко пие на оби чай на та му шапка. Пери фе ри я та се под пи ра на 
ра ме не те му, а ак тьо рът гле да през ма лък процеп.

Ма кар да се от на ся и за дру ги части на пред став ле ни е то, във вто ро 
дейст вие връз ка та меж ду Ма рий Ро сен и пер со на жа „на сце на та“ за-
поч ва да ста ва са дистична. Има ня как во стран но удо вол ст вие в сту де ния 
пог лед на ре жи сьо ра, кой то под на ся „пя съ ка на ду ми те“, из ти чащ пред 
очи те на без по мощ на та Уи ни. В хо да на дейст ви е то ней на та гла ва ста ва 
посте пен но по-го ляма. Това е по ка за но чрез уни кал ни фи гур ки, ко и то 
Пе тя Бо ю ко ва сме ня посте пенно. Пред очи те на зри те ля всич ки те зи 
про ме ни се из вър ш ват с из к лю чи тел на досто вер ност – тол ко ва е убе-
ди тел на за да де на та фор ма. В на ча ло то П. Бо ю ко ва сла га ма лък ма кет 
на Уини. След то ва гла ва та ѝ „ста ва по-го ля ма“ и ве че е за о би ко ле на 
от ми ни а тюр ни дръв че та. В края на пред став ле ни е то вър ху гла ва та на 
А. Въл ча но ва е поста ве на стък ле на сфе ра, ко я то е ос ве те на по та къв 
на чин, че на пом ня на лу ната.

Спек та къ лът „Щаст ли ви ят Бе кет“ е без с пор но един мно го ин те ре сен 
опит, кой то вли за в пряк ди а лог с есте ти ка та на бри тан ския ав тор и сил но 
въз дейст ва чрез сво я та форма. Прово ка тив ни те ин вен ции на ре жи сьо ра 
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ви на ги ще бъ дат ин те рес ни за пуб ли ка та, но в то зи слу чай има ме ед на 
из к лю чи тел на плоскост за кон такт – фак тът, че из пол з ва ни ят в пред став-
ле ни е то текст е на пи сан от при съст ва щи те хора. Имах въз мож ност та да 
сле дя ре ак ци и те на мно го от зри те ли те, ко и то оче вид но раз поз на ли 
соб ст ве ни те си ду ми, се под с ми ва ха и кон цен т ри ра но сле дя ха вся ко 
ед но от нес вър за ни те из ре чения. Може да се ка же, че то ва над ми на ва 
ефек та от все ки дра ма тур ги чен текст, в кой то се на дя ва ме съв ре мен ни ят 
зри тел да се при поз нае. В „Щаст ли ви ят Бе кет“ все ки се поз на ва в бук-
вал ния сми съл, но и се из граж да ед на осо бе на връз ка с всич ки оста нали. 
Макар и ано ним ни, те са ав то ри на тек ста, кой то се из ри ча от сце на та, 
и са мо по се бе си то ва е ед но те ат рал но над ник ва не и в съз на ни е то на 
зри те ля до теб.

След ка за но то до тук ще се опи там да от го во ря на поста ве на та те ма „Как 
се про ме ня те а тъ рът днес?“, из веж дай ки ня кои клю чо ви еле мен ти, ко и то 
ха рак те ри зи рат по со ка та му на раз витие.

Пър ви ят е раз ка зът – въпре ки че има мно жест во при ме ри за об рат но то, 
реф лек сът те а тъ рът да е ба зи ран на текст оста ва водещ. Търсе ни я та са 
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в по со ка на ино ва тив ния на чин на ин тер пре та ция или до ри на са мо то 
ге не ри ра не на текста.

Друг ва жен еле мент е във ли ча не то на пуб ли ка та в пред став ле ни ето. 
Инте рак ци я та със зри те ля, ру ше не то на чет вър та та сте на да леч не е не-
що но во в те а тъ ра, но как то в кон крет ния при мер, та ка и в мно го дру ги 
прак ти ки се виж да на ме ре ни е то за от кри ва не на но ви и все по-про во-
ка тив ни на чи ни да се постиг не това.

Тър се не то на на чи ни да се из ле зе из вън те ат рал на та за ла, да се раз чу пи 
кон вен ци я та зрител–представящ съ що е тен ден ция, за ве ща на ни от 
ми на лия век, ко я то играе съ щест ве на ро ля за раз ви ти е то на те а тъ ра и 
счи там, че ще си я за па зи и за напред.

Ин тер дис цип ли нар ност та, въ веж да не то на все по ве че ди ги тал ни еле-
мен ти, смес ва не то на из куст ва та и жан ро ве те ще про дъл жи да бъ де 
на чин на из граж да не на ино ва тив ни те фор ми. И накрая – зна че ни е то 
на ко ла бо ра тив ния процес. Той е не що, ко е то ся каш се асо ци и ра със 
сво бо да та на се бе из ра зя ва нето.
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